
Tevreden en enthousiaste medewerkers bepalen het 
succes van uw organisatie. Laat ze daarom uitblinken 

met de virtuele werkplek die zij nodig hebben  
en waar ze met plezier werken

66% van de CEO’s van de grootste ondernemingen zet digitale 
transformatie centraal in hun strategie.
Millennials geven de voorkeur aan een werkplek die gericht is op 

• Samenwerking
• Zingeving
• Aansluiting bij de 

bedrijfsdoelstellingen

De hoeveelheid data waar 
wij mee werken zal in 2020 
explosief gegroeid zijn, tot 44 
zettabytes, tien keer zoveel  
als in 2013.

Technologie maakt het mogelijk, 
mensen maken het verschil. 
Een gemiddelde werknemer:

• Wordt iedere drie minuten gestoord in het werk
• Heeft acht schermen open staan op de computer
• Kijkt zijn of haar email dertig keer per uur
• Vindt van bijna de helft van de vergaderingen dat ze niet productief zijn 
• Is 20% van de werktijd op zoek naar informatie die ze nodig hebben

Het geheim van goed functionerende teams is perfecte communicatie. 

Dit maakt virtuele teams mogelijk.

Digital Workplace maakt relevante data voor iedereen toegankelijk, op 
basis van connectiviteit, in combinatie met slimme, bewezen en veilige 
technologie. 

84 % van de mensen 
werkt in meerdere 
crossfunctionele teams 
tegelijk. 

De digitale werkplek is 
mobiel. 72,3 % van de 
werknemers zal in 2020 op 
afstand werken

Samenwerken wordt ‘Social’ 
45 % van alle werknemers 
maakt dagelijks zakelijk 
gebruik van sociale 
technologie.

Ieder digitaal apparaat kan een werkplek zijn. 

De technische basis voor effectief samenwerken is perfecte 
connectiviteit. De digitale werkplek is optimaal beveiligd
Betrokken medewerkers zorgen voor een lager ziekteverzuim.

Vodafone Business loopt voorop in deze digitale revolutie. We hebben 
de technologie, mensen, processen en ervaring die u nodig heeft voor 
de digitale werkplek. Zo haalt u het maximale uit uw werknemers, 
teams en technologie.

De Digitale Transformatie zorgt voor disruptie: in de manier waarop 
mensen consumeren, bedrijven samenwerken en concurreren en 
de manier waarop mensen werken en communiceren.

66 %

U profiteert van slimmer 
samenwerken met onze  
Smarter Working Solutions

Wilt u 
• Hogere productiviteit?
• Meer betrokkenheid bij medewerkers?
• De concurrentie voor blijven?

 
Wilt u meer weten over Smarter Working?  
Bezoek dan onze website.


